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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, 

manfaat penelitian, dan ruang lingkup penelitian untuk mengkaji dan menganalisis 

pola spasial pertumbuhan kawasan perumahan di Kecamatan Jati Agung Kabupaten 

Lampung Selatan. Pada bab ini juga akan dijelaskan mengenai metodologi, 

sistematika penulisan dan kerangka berfikir sebagai rangkuman alur penelitian. 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan wilayah adalah suatu proses pembangunan yang bertujuan 

untuk peningkatan nilai kehidupan manusia melalui perkembangan nilai ekonomi, 

sosial dan juga dapat memicu pertumbungan fisik lingkungan. Menurut Hairudin 

(2008), bahwa pada dasarnya pembangunan tidak dapat terlepas dari pertumbuhan, 

artinya pembangunan wilayah dapat menyebabkan pertumbuhan fisik dan non fisik. 

Perubahan yang terjadi salah satu aspeknya yaitu dengan adanya pertumbuhan 

penduduk, sehingga menimbulkan masalah baru salah satunya adalah masalah 

perumahan. Kuantitas dan kualitas kegiatannya selalu meningkat sejalan dengan 

pertambahan penduduk perkotaan, sehingga ruang sebagai wadah kegiatan tersebut 

selalu meningkat sejalan pertumbuhan penduduk perkotaan, sehingga ruang sebagai 

wadah kegiatan tersebut selalu menglami peningkatan (Giyarsih, 2001). Adanya 

permintaan perumahan yang tinggi tanpa diimbangi dengan ketersediaan lahan 

pengembangan kawasan permukiman yang cukup, mengakibatkan terjadinya alih 

fungsi lahan dan salah satu penyebab terjadinya fenomena Urban Sprawl. 

Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan memiliki tingkat kerentanan dalam 

fenomena urban sprawl sangat tinggi karena Kecamatan Jati Agung berbatasan 

langsung dengan Kota Bandar Lampung yang merupakan pusat kegiatan di Provinsi 

Lampung, adapun aktivitas baru pada Kecamatan Jati Agung seperti kampus ITERA 

yang mengharuskan masyarakat untuk bermukim di wilayah tersebut. Hal itu juga 

mengacu pada jumlah penduduk yang secara signifikan meningkat tiap tahunnya.



2 

 

 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistika (BPS) Kabupaten 

Lampung Selatan, pertumbuhan penduduk di Kecamatan Jati Agung dalam kurun 

waktu lima tahun terakhir meningkat sebesar 5.853 jiwa, yang pada tahun 2015 

jumlah penduduknya sejumlah 109.834 jiwa dan pada tahun 2020 sejumlah 115.687 

jiwa.  

Perluasan atau ekspansi wilayah pinggiran yang sangat cepat menyebabkan 

pola penggunaan lahan yang mengarah ke sprawl. Urban sprawl harus menjadi 

perhatian serius, bukan hanya intensitas dari prosesnya namun dampak lingkungan 

yang ditimbulkan besar, juga dampak ekonomi dan sosiial. Ekspansi yang terus 

berlanjut tanpa kontrol perencanaan akan menimbulkan pola pembangunan yang 

terfragmentasi, yang dapat menimbulkan inefesiensi penggunaan lahan (Hidayat, 

2018). Fenomena ini bisa mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah lain di 

sekitarnya. Urban sprawl ini juga bisa didorong dari adanya pembangunan pusat 

aktivitas baru seperti jalan TOL dan kampus yang memaksa orang untuk tinggal. 

Fenomena ini terjadi di Kecamatan Jati Agung. Setelah kampus ITERA dan TOL 

terbangun yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian, menurut BPS 

Kecamatan Jati Agung perubahan lahan pertanian (sawah) di Kecamatan Jati Agung 

berkurang sebesar 974 Ha dalam kurun waktu empat tahun dari tahun 2012 sebesar 

4.363 Ha menjadi 3.389 Ha pada tahun 2017. Pemerintah dan swasta memiliki peran 

penting dalam pembangunan perumahan, sehingga fenomena urban sprawl ini dapat 

diukur dengan melihat pola persebaran perumahan yang ada. Hasilnya bisa dijadikan 

dasar untuk menyusun intervensi atau kebijakan terkait dengan penataan ruang 

wilayah untuk mengakomodasi perumahan yang dibutuhkan oleh masyarakat. 

Pola persebaran perumahan dapat lihat dari pertumbuhan penduduk yg dipicu 

oleh infrastruktur penting yg terbangun. Penelitian ini menunjukkan fenomena 

permintaan akan kebutuhan tempat tinggal untuk bermukim guna mendukung 

kegiatan dan aktivitas masyarakat di Jati agung sehingga membentuk suatu pola 

persebaran pembangunan perumahan. Oleh karena itu pembangunan perumahan di 

Kecamatan Jati Agung perlu untuk dikaji dan dianalisis terkait pola sebaran 

perumahan sehingga dapat mengatasi permasalahan yang terjadi. Sehingga perlu 
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adanya penelitian terkait “Pola Sebaran Perumahan di Kecamatan Jati Agung 

Kabupaten Lampung Selatan”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adanya aktivitas pembangunan, pertumbuhan penduduk dan kegiatan baru di 

Kecamatan Jati Agung membuat potensi terjadi perpindahan penduduk secara besar-

besaran. Ditandai pula dengan tumbuhnya perumahan dan permukiman baik 

pembangunan oleh pengembang (developer) maupun oleh individu masyarakat. 

Ditambah lagi, banyaknya alih fungsi lahan dari pertanian menjadi lahan terbangun 

sebesar 974 Ha. Dengan adanya kampus ITERA pun mendorong perpindahan 

masyarakat ke wilayah tersebut dikarenakan kampus ITERA merupakan kegiatan 

yang mendorong masyarakat untuk bermukim, dan pintu TOL pun mendorong 

masyarakat untuk membuat aktivitas ekonomi baru di sekitar pintu TOL. Jika 

dibiarkan tanpa pengendalian maka akan menimbulkan dampak negatif yang 

merugikan seperti layanan infrastruktur yang radius pelayanan nya tidak mencakup 

daerah tersebut. Menanggapi hal tersebut, perlunya dilihat pola perumahan di 

Kecamatan Jati Agung agar bisa mencegah pembangunan yang tidak terkendali. 

Langkah awal yang dapat diambil yaitu dengan mengetahui pola spasial dan unsur 

pembentuknya sehingga sumber daya wilayah dengan kawasan pertanian dan 

perumahan dapat digunakan secara maksimal. Sehingga penelitian ini dilakukan 

untuk mengetahui pola dari persebaran perumahan yang berada di Kecamatan Jati 

Agung. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan, 

diperoleh pertanyaan penelitian: 

 

“Seperti apakah pola persebaran perumahan di Kecamatan Kecamatan Jati 

Agung?” 
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1.3 Tujuan Dan Sasaran Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ditentukan, penelitian 

ini bertujuan untuk menggambarkan pola sebaran Kawasan perumahan Kecamatan 

Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Adapun sasaran untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi karakteristik perumahan di Kecamatan Jati Agung 

Kabupaten Lampung Selatan. 

2. Mengidentifikasi pola persebaran perumahan Kecamatan Jati Agung 

Kabupaten Lampung Selatan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dilakukanya penelitianya ini adalah sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian ini dapat menggambarkan pola persebaran perumahan di 

Kecamatan Jati Agung sehingga bisa mengantisipasi terjadinya permasalahan-

permasalahan yang berhubungan dengan perumahan 

2. Penelitian ini dapat menjadi bahan rekomendasi terhadap RTRW Lampung 

Selatan khususnya RDTR di Kecamatan Jati Agung sebagai wilayah 

penelitian. 

3. Penelitian ini dapat menjadi masukan dalam melakukan penelitian selanjutnya 

terutama yang berkaitan dengan pembangunan wilayah. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari ruang lingkup materi dan ruang 

lingkup wilayah. 

1.5.1 Ruang Lingkup Materi 

 Ruang lingkup materi pada penelitian ini difokuskan untuk mengetahui 

karakteristik serta pola persebaran perumahan di Kecamatan Jati Agung. Di 

karenakan Kecamatan Jati Agung merupakan hinterland dari Kota Bandar Lampung 
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sehingga jika tidak dilakukanya pengendalian pembangunan akan merubah fungsi 

perdesaan di Kecamatan Jati Agung yang merupakan hutan produksi menurut RP3KP 

Tahun 2018 – 2038 menjadi lahan terbangun, maka dari itu dibutuhkan penelitian 

pola sebaran perumahan agar kedepanya pemerintah bisa mengendalikan alih fungsi 

lahan yang terjadi.Pada sasaran pertama dimana untuk mengetahui karakteristik 

perumahan dengan melihat harga lahan perumahan, infrastruktur ekonomi, 

infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan, jaringan transportasi tersebut. 

Sedangkan pada sasaran kedua, untuk mengetahui pola persebaran perumahan diukur 

berdasarkan T terdekat (indeks penyebaran tetangga terdekat), jika hasil T = 0 - 0,7 

adalah pola bergerombol (mengelompok); T = 0,71 – 1,4 adalah pola acak (tersebar 

tidak merata); dan T = 1,41 – 2,15 adalah pola tersebar merata. 

 

1.5.2  Ruang Lingkup Wilayah 

 Ruang lingkup wilayah yang dijadikan penelitian adalah Kecamatan Jati 

Agung dimana kecamatan tersebut terindikasi memiliki potensi terjadinya 

pembangunan perumahan yang signifikan dikarenakan berbatasan dengan Kota 

Bandar Lampung yang merupakan pusat kegiatan di Provinsi Lampung. 
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Sumber: Hasil Olahan ArcGIS, 2020. 

Gambar 1.1 

Peta Administrasi Kecamatan Jati Agung 

 Berdasarkan gambar diatas terlihat bahwa wilayah studi berada di Kecamatan 

Jati Agung Kabupaten Lampung selatan yang memiliki 21 Kelurahan yang terdiri dari 

Kelurahan Way Huwi, Kelurahan Jatimulyo, Kelurahan Banjar Agung, Kelurahan 

Gedung Harapan, Kelurahan Gedung Agung, Kelurahan Margomulyo, Kelurahan 

Sidodadi Asri, Kelurahan Purwotani, Kelurahan Sumber Jaya, Kelurahan Margodadi, 

Kelurahan Margo Lestari, Kelurahan Marga Agung, Kelurahan Marga Kaya, 

Kelurahan Sinar Rejeki, Kelurahan Sidoharjo, Kelurahan Rejomulyo, Kelurahan 

Karang anyar, Kelurahan Fajar Baru, Kelurahan Karang Sari, Kelurahan Karang 

Rejo, Kelurahan Margarejo. 
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1.5.3 Ruang Lingkup Temporal 

 Ruang lingkup temporal kajian penelitian ini adalah antara tahun 2019 hingga 

tahun 2021. Tahun 2019 dipilih sebagai awal penulisan, karena pada tahun 2014 

adanya aktivitas baru yaitu kampus ITERA yang membuat masyarakat bermukim di 

sekitar kampus ITERA, ini bisa dilihat dari data BPS bahwa pada tahun 2012 sampai 

2017 terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan terbangun seluas 974 Ha 

dan pada tahun 2014 terdapat rencana percepatan pembangunan pintu TOL ITERA 

Kota Baru yang dibangun pada tahun 2015 hingga diresmikan pada tahun 2018 yang 

ikut andil dalam pertumbuhan kegiatan di Kecamatan Jati Agung. Dengan adanya 

Kampus ITERA dan pintu TOL menyebabkan kebutuhan lahan perumahan 

meningkat. 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan guna mengindentifikasi pola persebaran perumahan 

di Kecamatan Jati Agung sehingga pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan deduktif. Pendekatan ini dilakukan dengan mengumpulkan 

variable yang dalam pustaka maupun literatur yang nantinya digunakan dalam 

analisis sehingga mampu memenuhi sasaran dan tujuan penelitian. Oleh sebab itu 

dalam penelitian ini diperlukan teori teori yang sudah ada untuk melihat variabel 

yang akan digunakan dalam analisis. Raco (2010) menjelaskan bahwa pendekatan 

penelitian deduktif menitik beratkan pada kajian teori dari literatur yang dilakukan di 

awal penelitian.  

Pada identifikasi pola persebaran perumahan di Kecamatan Jati Agung 

metode yang digunakan adalah metode campuran yaitu gabungan antara metodae 

kualitatif dan kuantitatif. Metode ini dinilai dapat lebih memberikan pemahaman pada 

penliti dalam melakukan analisis. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk 

mengidentifikasi karakteristik perumahan yang dilihat dari harga lahan, persebaran 

perumahan dan radius pelayanan infrastruktur. Sedangkan metode penelitian 
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kuantitatif digunakan dalam melihat pola persebaran perumahan di Kecamatan Jati 

Agung yang dilihat berdasarkan jarak rata rata perumahan, luas wilayah, jumlah 

perumahan, kepadatan perumahan. Sehingga secara keseluruhan penelitian ini 

merupakan penelitian dengan pendekatan deduktif dengan menggunakan metode 

campuran. 

1.6.1 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data 

primer dan pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data primer melalui observasi 

lapangan. Sedangkan pengumpulan data sekunder melalui studi literatur dan 

pengumpulan kebutuhan data ke instansi-instasi yang berkaitan dengan penelitian. 

Pengumpulan data primer menggunakan metode observasi lapangan dimana 

observasi tersebut digunakan untuk memperoleh data dan informasi gambaran 

mengenai keadaan eksisting dan permasalahan di wilayah penelitian. Selain 

observasi, metode pengumpulan data lainnya adalah dengan meminta data ke instansi 

terkait dengan penelitian. Pengambilan data kepada ke pada instansi-instansi terkait 

diperlukan untuk mengetahui pola persebaran perumahan yang berada di Kecamatan 

Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. 

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi literatur dan survey 

instansional untuk mengidentifikasi karakter fisik serta menganalisis pola spasial 

persebaran Kawasan perumahan yang terbentuk diwilayah penelitian. Data yang 

didapatkan melalui data sekunder merupakan data yang berbetuk dokumen terkait 

pola spasial persebaran kawasan perumahan. Selanjutnya data-data tersebut diolah 

dengan Teknik analisis yang sesuai kebebutuhan data. Selain itu, data sekunder 

tersebut juga dapat menggambarkan pertumbuhan wilayah penelitian. 

 Berikut adalah table kebutuhan data primer dan sekundur untuk menunjang 

penelitian pola persebaran perumahan di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung 

Selatan. 
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Tabel I.1 

Kebutuhan Data 

No Data 
Jenis 

Data 
Sumber Tahun 

Ketersediaan 

Data 

1 

Persebaran 

perumahan di 

Kecamatan Jati 

Agung 

Primer Observasi 2020 2020 

2 

Harga lahan 

perumahan di 

Kecamatan Jati 

Agung 

Primer 
Wawancara pemilik 

perumahan/Developer 
2020 2020 

3 

Jenis 

perumahan di 

Kecamatan Jati 

Agung 

Primer Observasi 2020 2020 

4 

Persebaran 

jaringan jalan 

Kecamatan Jati 

Agung 

Sekunder BAPPEDA 2020 2020 

5 

Persebaran 

Infrasrtruktur 

Kaecamatan 

Jati Agung 

Sekunder BAPPEDA 2020 2017 

         Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2019 

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan secara sampling jenuh. Pengertian 

sampling jenuh atau sensus menurut Sugiyono (2008:78), “Sampling jenuh atau 

sensus adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan 

sebagai sampel”. Pada penelitian ini sampel yang diambil berupa tujuh puluh tujuh 

perumahan yang berada di Kecamatan Jati Agung yang terdiri dari dua puluh tujuh 

komersil dan lima puluh perumahan KPR. 

1.6.2 Metode Pengolahan Data 

 Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai metode analisis data dan tahap 

analisis data. Metode analisis data terdiri dari analisis spasial, analisis tetangga 

terdekat, dan analisis desktiptif. Sedangkan tahap analisis data merupakan langkah-

langkah dalam menganalisis data yang telah diperoleh dari observasi, wawancara dan 

survei instansi yang telah dilakukan. Lebih lengkapnya dijabarkan dibawah ini. 

A. Metode Analisis Data 
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Pada metode analisis data akan dijelaskan teknik analisis data yang digunakan 

dalam memperoleh informasi. Metode analisis yang akan dilakukan adalah sebagai 

berikut:  

1. Analisis Spasial 

Analisis spasial merupakan analisis yag digunakan pada teknik penyimpulan 

analisis pengolahan data SIG. Sistem Informasi Geografi (SIG) merupakan sistem 

informasi berbasis komputer yang digunakan secara digital untuk menggambarkan 

dan menganalisa ciri-ciri geografi yang digambarkan pada permukaan bumi dan 

kejadian-kejadiannya (atribut-atribut non spasial untuk dihubungkan dengan studi 

mengenai geografi) [Feick et all,1999; Tuman,2001]. Metode ini digunakan untuk 

mengolah data spasial menjadi informasi tentang karakteristik fisik wilayah 

penelitian.  

Pada penelitian ini, analisis spasial digunakan untuk menggambarkan 

persebaran perumahan di Kecamatan Jati Agung, dengan cara memasukan kordinat 

perumahan yang didapatkan dari hasil observasi dimana hasil dari pengolahan data 

tersebut berupa peta persebaran perumahan di Kecamatan Jati Agung. Selain itu, 

analisis spasial juga digunakan untuk menggambarkan klasifikasi antara perumahan 

komersil dan perumahan KPR, dimana nantinya hasil dari analisis tersebut adalah 

radius harga lahan, pembagian kawasan antara perumahan komersil dan perumahan 

KPR di Kecamatan Jati Agung serta radius pelayanan infrastruktur digunakan teknik 

analisis cakupan untuk mengetahui radius pelayanan infrastruktur dan cakupan harga 

lahan yang berada d Kecamatan Jati Agung. Setelah itu menggunakan teknik analisis 

overlay atau menumpang tindihkan data yang satu dengan yang lainya seperti data 

perumahan dengan data radius pelayanan. 

 

2. Analisis Tetangga Terdekat  

Salah satu cara untuk mengukur pola perumahan dapat pula dilakukan 

dengan menggunakan "model dan analisis tetangga terdekat" atau nearest neighbour 

analysis, yaitu dengan menghitung besarnya parameter tetangga terdekat atau T 

dengan menggunakan rumus berikut (Hagget, 1975): 
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𝑇 =
𝐽𝑢

𝐽ℎ
 

Keterangan: 

T = indeks penyebaran tetangga terdekat 

Ju  = jarak rata-rata yang diukur antara satu titik dengan titik tetangga yang 

terdekat 

Jh  = jarak rata-rata yang diperoleh andaikata semua titik mempunyai pola random 

(acak), yakni dihitung dengan rumus 

 

Untuk mengetahui apakah pola perrumahan yang dianalisis, termasuk menge-

lompok, random atau seragam, dibandingkan dengan continuum nilai parameter 

tetangga terdekat T untuk masing-masing pola yang dapat diperlihatkan: T = 0 - 0,7 

adalah pola bergerombol (mengelompok); T= 0,71 - 1,4 adalah pola acak (tersebar 

tidak merata); dan T = 1,41 - 2,15 adalah pola tersebar merata. 

Langkah pertama untuk mencari Ju peneliti harus mengukur jarak titik 

perumahan ke perumahan terdekat lainya, setelah mendapatkan seluruh jarak hasil 

tersebut dibagi dengan jumlah titik perumahan yang ada untuk mendapatkan rata rata 

jarak ukur perumahan. 

Langkah kedua untuk mencari Jh menggunakan rumus  

𝐽ℎ =
1

2√𝑃
 

Untuk mencari P menggunakan rumus 

𝑃 =
𝑁

𝐴
 

P = Kepadatan titik dalam kilometer persegi 

N = Jumlah titik 

A = Luas wilayah dalam kilometer persegi 

Setelah menemukan Jud an Jh maka hasil dari kedua hitungan tersebut dimasukan 

kerumus T, hasil dari T akan menentukan perumahan tersebut memiliki pola yang 

seperti apa dengan cara melihat ketentuan dari T. 
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3. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan 

suatu keadaan berdasarkan fakta yang didapati dilapangan dengan hanya menjelaskan 

tanpa adanya analisis lebih lanjut. Menurut Sugiyono (2009:35) Metode deskriptif 

adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, 

baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri) tanpa 

membuat perbandingan dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel yang lain. 

Analisis deskriptif dapat digunakan untuk menjelaskan hasil dari analisis spasial yang 

telah dilakukan serta hasil dari data-data lain seperti wawancara dan observasi 

lapangan Analisis deskriptif pada penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan 

hasil dari observasi serta wawancara yang telah dilakukan. Metode analisis deskriptif 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode gabungan yang terdiri dari dua 

metode analisis yaitu kualitatif dan kuantitatif. Penjelasan dari kedua pendekatan dan 

metode tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Deskriptif kualitatif  

Analisis data dilakukan setelah pengumpulan data dengan metode analisis 

yang disesuaikan dengan sasaran penelitian. Dalam penelitian ini analisis 

yang dilakukan meliputi analisis mengenai karakteristik perumahan di 

Kecamatan Jati Agung yang memiliki tolak ukur antara lain harga lahan, 

persebaran perumahan, dan radius pelayanan infrastruktur. 

b. Deskriptif kuantitatif 

Analisis data dilakukan setelah pengumpulan data dengan penyajian yang 

mudah pahami. Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan meliputi 

analisis mengenai pola persebaran perumahan. 
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Tabel I.2 

Desain Penelitian 

 

   Sumber: Peneliti, 2020 

No Sasaran Indikator 
Kebutuhan 

data 
Sumber data 

Jenis 

data 

Teknik 

pengambilan 

data 

analisis output 

1 

Mengidentifikasi 

karakteristik perumahan 

di Kecamtan Jati Agung 

Kabupaten Lampung 

Selatan 

Karakteristik 

perumahan 

Harga lahan Masyarakat/Developer 

Primer 

Wawancara 

Spatial 

Analysis (GIS 

software) dan 

analisis 

deskriptif 

Peta radius 

harga lahan 

Jenis 

perumahan 

Wilayah Kecamatan 

Jati Agung 
Observasi 

Peta jenis 

perumahan 

SHP 

persebaran 

infrastruktur 
BAPPEDA Sekunder 

Survei 

instansi 

Peta radius 

pelayanan 

infrastruktur 

SHP jaringan 

jalan 

2 

Mengidentifikasi pola 

persebaran perumahan 

Kecamatan Jati Agung 

Kabupaten Lampung 

Selatan 

Indeks 

Persebaran 

Persebaran 

perumahan 

Wilayah Kecamatan 

Jati Agung 
Primer Observasi 

Analisis 

tetangga 

terdekat 

Pola 

persebaran 

perumahan 
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B. Tahap Analisis Data 

Tahap analisis data akan menjelaskan mengenai tahapan kerangka analisis yang 

digunakan dalam penelitian. Berikut ini merupakan tahapan data yang akan 

dilakukan: 

1) Analisis Spasial digunakan untuk mengolah data spasial menjadi informasi 

mengenai karakteristik fisik, menggambarkan persebaran perumahan selain itu 

analisis spasial digunakan untuk menggambarkan klasifikasi antara perumahan 

komersil dan perumahan KPR. Untuk melakukan analisis spasial peneliti 

melakukan pengambilan data primer dengan observasi perumahan di wilayah 

penelitian, Jenis perumahan dan wawancara pemilik atau developer perumahan 

mengenai harga lahan. Dilakukan pula pengambilan data sekunder yakni Jaringan 

jalan, Persebaran Infrastruktur di Kecamatan Jati Agung dan sekitarnya pada 

instansi terkait. Selanjutnya setelah data tersebut diolah maka akan menghasilkan 

Peta persebaran Infrastruktur, Peta harga lahan dan Peta persebaran perumahan 

KPR dan komersil yang akan diolah kembali dengan analisis deskriptif. 

 

2) Analisis tetangga terdekat dilakukakn setelah melakukan analisis spasial mengenai 

persebaran perumahan untuk mengukur pola perumahan di Kecamatan Jati Agung 

Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan jarak perumahan ke perumahan lainya. 

Untuk melakukan analisis tersebut dibutukan data lokasi perumahan yang berada 

di Kecamatan Jati Agung yang diperoleh dengan melakukan observasi langsunng. 

Selanjutna akan dilakukan pengolahan data untuk mengetahui pola persebaran 

perumahan pada Kecamatan Jati Agung. Data yang telah diolah oleh peneliti 

tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif 
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1.7 Kerangka Pikir Penelitian 

 

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2019 

Gambar 1.2 

Kerangka Pikir Penelitian 
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1.8 Keaslian Penelitian 

Tabel I.3 Perbandingan Keaslian Penelitian Yang Dilakukan 

No. Peneliti Judul 
Lokasi 

Penelitian 
Tujuan Penelitian Sasaran Penelitian 

Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

1 Alfa 

Kuswar 

Noachi 

Lature 

(2019) 

Identifikasi 

Pola Spasoal 

Perkembangan 

Fisik Akibat 

Pertumbuhan 

Kawasan Di 

Kecamatan 

Sukarame 

Kota Bandar 

Lampung 

Kecamatan 

Sukarame 

Kota Bandar 

Lampung 

Mengidentifikasi pola 

spasial perkembangan 

fisik akibat 

pertumbuhan 

kawasan perumahan 

di Kecamatan 

Sukarame Kota 

Bandar Lampung 

a. Teridentifikasi 

kondisi fisik di 

Kecamatan Sukarame 

dan lokasi-lokasi 

pertumbuhan 

perumahan yang 

terbangun. 

b. Teridentifikasi 

perubahan 

penggunaan lahan 

yang terbentuk di 

Kecamatan Sukarame 

akibat pertumbuhan 

kawasan perumahan. 

c. Teridentifikasinya 

pola spasial 

pertumbuhan kawasan 

perumahan di 

Kecamaan Sukarame 

serta ekspresi 

morfologi perkotaan. 

Analisis 

Spasial dan 

Analisis 

Deskriptif 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

selama tahun 2013 

ssampai dengan tahun 

2018 telah terjadi 

pembangunan kawasan 

perumahan dan 

permukiman di 

Kecamatan Sukarame 

sebanyak 18 kawasan 

dengan pola persebaran 

yang terjadi menyebar 

secara acak dn 

mengalihfungsikan gna 

lahan pertanian, 

sehingga pola 

perkembangan fisik 

yang terbentuk yaitu 

menggurita (Octopus 

Shaped) yang arrah 

pergerakanya ke bagian 

timur menekati 

pinggiran wilayah 

Kecamatan Sukarame. 

2 Maychard 

Ryanitra 

Pelambi, 

Sonny 

Tilaar dan 

Michael M. 

Rengkung 

(2014) 

Identifikasi 

Pola sebaran 

Permukiman 

Terencana di 

Kota Manado 

Kota 

Manado 

Mengidentifikasi Pola 

Sebaran Permukiman 

Terencana di Kota 

Manado 

 Deskriptif 

dengan 

pendekatan 

Kuantitatif 

Di tiap Kecamatan 

memiliki pola yang 

sama yaitu (Cluster 

Pattern) yang 

menguntungkan untuk 

Kota Manado dalam hal 

penyediaan 

Infrastruktur dan sarana 

prasarana perkotaan 
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No. Peneliti Judul 
Lokasi 

Penelitian 
Tujuan Penelitian Sasaran Penelitian 

Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

kecuali Kecamatan 

Mlalalayang dan Paal II 

yang memiliki pola 

acak atau tersebar tidak 

merata (Random 

Pattern) 

3 Moch. 

Choirurrozi 

(2009) 

Pola 

Persebaran 

Permukiman 

Di Kecamatan 

Prambanan 

Kabupaten 

Klaten 

Kecamatan 

Prambanan 

Kabupaten 

Klaten 

a. Mengetahui pola 

persebaran 

permukian di 

daerah penelitian 

b. Mengetahui 

distribusi pola 

persebaran 

permukiman di 

daerah penelitian 

 Observasi 

dan 

Analisis 

data 

sekunder 

a. Pola permukiman di 

daerah penelitian 

adalah 

mengelompok, acak 

dan seragam dengan 

nilai T, yaitu 

parameter tetangga 

terdekar adalah 

0.60-2.2 

b. Distribusi pola 

persebaran 

permukiman di 

daerah peneltian 

adalah sebagai 

berikut : Desa yang 

mempunyai pola 

permukiman 

random adalah 

dessa Kebondalem 

Kidul, Pereng, 

Kotesan, 

Sanggrahan, 

Kokosan Tlogo dan 

desa Randuasri 
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No. Peneliti Judul 
Lokasi 

Penelitian 
Tujuan Penelitian Sasaran Penelitian 

Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

4 Nuryani 

(2008) 

Analisis Pola 

Permukiman 

di Kecamatan 

Karanganyar 

Kabupaten 

Karanganyar 

Kecamatan 

Karanganyar 

Kabupaten 

Karanganyar 

a. Mengatahui pola 

persebaran 

permukiman di 

daerah penelitian 

b. Mengetahui 

distribusi pola 

persebaran 

permukiman di 

daerah penelitian 

 Observasi 

dan Analisa 

sekunder 

a. Distribusi pola 

permukiman di 

daerah penelitian 

adalah 

mengelompok 

dengan nilai T yaitu 

parameter tetangga 

terdejat adalah 0.13-

1.25 

b. Faktor fisik yang 

mempengaruhi pola 

pemuiman adalah 

topografi yang 

terdiri dari 

pemukiman lereng, 

ketinggian tempat 

dan aksebilitas dan 

faktot-faktor 

kependudukan yang 

berpengaruh 

terhadap pola 

permukiman adalah 

jumlah dan 

kepadatan yang ada 

di daerah penelitian 
Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2019 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penelitian sebelumnya adalah penelitian ini dilakukan di lokasi studi yang 

berbeda tetapi fokus studi dan analisis yang digunakan sama.  


